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Az OTP Bank öt év alatt 5 százalékra növelné részesedését Romániában 

Öt év alatt 5 százalékra növelné piaci részesedését Romániában az OTP, amely már az idei év végén el akarja 

érni a 3 százalékot – jelentette ki Fatér Gyula, az OTP Bank Románia vezérigazgatója. 

https://webradio.hu/hirek/gazdasag/az-otp-bank-ot-ev-alatt-5-szazalekra-novelne-reszesedeset-romaniaban 

 

Több hitelt igényel Románia, mint a válság idején – A miniszter a PSD-kormánnyal „takarózik” 

Románia több hitelt vesz fel az idei év folyamán, mint a gazdasági válság idején – kongatták meg a 

vészharangot a napokban gazdasági és pénzügyi elemzők, valamint az ellenzékbe szorult 

Szociáldemokrata Párt (PSD) honatyái. Florin Cîţu pénzügyminiszter azzal magyarázza a 87 milliárd lejes 

kölcsön szükségességét, hogy törleszteni kell az előző kormányok által felvett hiteleket, amelyek összege 

összesen meghaladja a 40 milliárdot.  

https://kronikaonline.ro/gazdasag/tobb-hitelt-igenyel-romania-mint-a-valsag-idejen-n-a-miniszter-a-psd-

kormannyal-takarodzik 

 

Kiszámíthatóságra törekednek a könyvelők, de nem könnyű 

Kiszámítható adókörnyezetre van szükség, az értelmezhető törvények gyakran „fegyvert” biztosítanak az 

adóellenőröknek, az adóhatóság célja pedig, hogy az adófizetők „önként térjenek a jó útra” – hangzott el 

többek között a Romániai Magyar Közgazdász Társaság (RMKT) könyvelők számára szervezett keddi, 

sepsiszentgyörgyi találkozón.  

https://szekelyhon.ro/aktualis/kiszamithatosagra-torekednek-a-konyvelok-de-nem-konnyu 

 

Romániának van a legtöbb külföldön dolgozó állampolgára az EU-ban 

Továbbra is Románia küld a legtöbb aktív személyt az Európai Unió országaiba, ezek száma 2018-ban 7 

százalékkal nőtt 2017-hez képest - derül ki az Európai Bizottságnak (EB) a munkavállalók mobilitásáról 

szóló, csütörtökön közzétett éves jelentéséből.  

https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/121598-romanianak-van-a-legtobb-kulfoldon-dolgozo-

allampolgara-az-eu-ban 

 

Gyorsvasút Budapest és Kolozsvár között: fontos lépést tett a magyar fél 

A magyar hatóságok közzétették a felhívást közbeszerzési tájékoztatóban a Budapest–Kolozsvár közötti 

nagysebességű vasútvonal megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére. 

https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/121511-gyorsvasut-budapest-es-kolozsvar-kozott-fontos-lepest-

tett-a-magyar-fel 

 

Újra béreket emel a Kaufland.  Mennyi lesz a legkisebb fizetés a szupermarketnél?  

Március 1-től a jelenlegi 3 300 lejről bruttó 3 650 lejre fogja növelni a vállalatnál alkalmazott legkisebb 

fizetést, vagy ahogy ők nevezik, a vállalati minimálbért a Kaufland Románia. Az intézkedés azt jelenti, hogy 

a vállalat minden teljes munkaidőben dolgozó alkalmazottja legalább havi nettó 2 135 lejt vihet haza. 

http://penzcsinalok.transindex.ro/hir/20200130-ujra-bereket-emel-a-kaufland.-mennyit-lehet-majd-keresni-a- 

szupermarketnel 

 

StartUp Nation 

Az eredetileg tervezett évi kétmilliárd lejes keretösszeg felével, egymilliárd lejjel indul a StartUp Nation 

támogatási program harmadik szakasza – közli a Ziarul Financiar a gazdasági miniszterre hivatkozva. 

https://www.3szek.ro/load/cikk/130150/startup-nation 

 

Jóváhagyta a kormány az idei Első Ház programot 

Összesen 2 milliárd lejes garanciát hagyott jóvá a kormány az idei Első Ház programra. A várakozásokkal 

ellentétben a program marad a régiben. Az új lakásokra maximum 50 százalékos, ami nem új építésű, arra 40 

százalékos garancia igényelhető.  

https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/121611-jovahagyta-a-kormany-az-idei-els-haz-programot 

 

Forrás: Magyarország Főkonzulátusa, Kolozsvár 
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